
 
Rio, 31.07.2021                                   Boletim Quinzenal                                   Ernane Galvêas 

 

 - 1 - 

ALTOS E BAIXOS 

A economia brasileira afundou em 

2020, com queda de -4,3% do PIB, devido 

principalmente à ocorrência da pandemia 

Covid-19. Em 2001 veio a recuperação, com 

a CNC projetando em crescimento da + 

3,8% e o mercado de +5,3%. 

Segundo as projeções mais 

conhecidas, a indústria e o comércio devem 

registrar crescimento de +5,6% e + 5,4% dos 

investimentos, ou seja, da expansão bruta de 

capital fixo. 

PROJEÇÃO DO PIB 

Itens Participação 

Relativa PIB 

2019 2020 2021* 

Mercado CNC 

Agropecuária 10,2% 1,3% 2,3% 3,7% 2,5% 

Industria 17,0% 0.5% -4,0% 5,6% 5,0% 

Serviços 58,4% 1,3% -5,0% 4,5% 5,1% 

Comércio 12,3% 1,8% 2,3% 5,4% 4,5% 

Total PIB 100,0% 1,1% -4,3% 5,3% 3,8% 

Consumo das 

famílias 

60,2% 1,8% -4,5% 4,6% 4,6% 

Consumo do 

governo 

17,6% -0,4% -4,8% 3,0% 3,0% 

Formação 

bruta de capital 

fixo 

19,4% 2,2% -7,1% 8,5% 9,0% 

Exportação 17,6 -2,5% -4,0% 8,8% 28,7% 

Importação (-) 18,9% 1,1% -4,5% 7,6% 33,6% 

Total PIB 100,0% 1,1% -4,3% 5,3% 3,8% 

*Projeções Fonte: IBGE, BC, Bradesco, AEB,CNC 20/07/2021 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Com base nos últimos dados 

econômicos e atuais indicadores econômicos 

da FIESP, a indústria paulista se encontra 

em um processo de recuperação. O avanço 

do processo de vacinação será fator 

essencial para a retomada da atividade 

econômica em 2021. Adicionalmente, a 

privação de acesso a alguns serviços como 

viagens, por exemplo, gerou uma poupança 

que deve ser utilizada agora com a liberação 

das atividades e deverá contribuir para a 

retomada da economia. O vigoroso 

crescimento mundial repercute no forte 

aumento das vendas externas brasileiras, e 

não se resume apenas as commodities, 

repercutindo também no aumento das 

exportações de produtos manufaturados. 

Outro dado importante é do Instituto 

Brasileiro de Geografia (IBGE), que mostra 

que quase 50% dos setores da indústria de 

transformação estão com o nível de 

produção acima de fevereiro de 2020, 

período pré-pandemia. 

A recuperação da atividade 

econômica este ano está contratada, não é 

novidade. As revisões para acima de 

estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) 

em 2021 são reflexos das medidas de 

estímulo e enfrentamento à pandemia, mas 

são também uma resposta positiva à maior 

imunização dos brasileiros e às expectativas 

mais elevadas para a atividade no segundo 

semestre. O cenário de retomada mais rápida 

da economia reforça o alerta aos riscos 

inflacionários, o necessário aperto na 

política monetária, porém com moderação 

no ritmo de alta dos juros. 

A movimentação na sede da B3, no 

dia 8 de julho, nos leilões realizados pelo 

MINFRA, é um bom sinal para o setor de 

infraestrutura no Brasil. O setor é um dos 

motores para a saída da crise provocada pela 

pandemia. Neste ano, os investimentos na 

área no Brasil deverão alcançar 135,6 

bilhões de reais, o maior valor dos últimos 

quatro anos, segundo um estudo da 

consultoria Inter.B. Quase 68% desse valor 

virá da iniciativa privada. Já os 44 bilhões 

de reais do setor público virão, sobretudo, 

dos estados. 

O Índice de Confiança do 

Consumidor (ICC) aumentou 1,3 ponto, para 

82,2 pontos em julho, segundo a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). É o maior nível 

desde outubro do ano passado. Na média 

móvel trimestral, o índice subiu 3,2 pontos, 

segunda alta após seis meses consecutivos 

de queda. 

A Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo e suas nações 

aliadas (Opep+), grupo que inclui a Rússia e 

o México, concordaram, em aumentar no 

ano de 2022, os limites de produção de 

petróleo impostos a cinco países e a elevar 

sua produção em 2 milhões de barris por dia 
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até o fim deste ano, encerrando uma disputa 

que agitou o mercado de petróleo nos 

últimos meses. 

PIB e Investimentos 

A projeção da FIESP para o PIB é 

de 5,7%. Para o PIB da indústria 

transformação, a expectativa é de uma alta 

de 9,8%. Surpresas positivas no processo de 

vacinação, nas exportações e na confiança 

do consumidor poderão elevar o crescimento 

do ano para 6,0%. 

Segundo o Relatório Focus do 

Banco Central, a expectativa para a 

economia este ano passou de alta de 5,27% 

para elevação de 5,29%. Há quatro semanas, 

a estimativa era de 5,05%. 

Para 2022, o mercado financeiro 

manteve a previsão do PIB de expansão de 

2,10%. Quatro semanas atrás, estava em 

2,11%.  

A edição de julho do Boletim Macro 

do FGV IBRE vem com uma boa notícia: a 

atividade econômica segue dando sinais 

positivos, suficientes para que os 

pesquisadores do IBRE revisassem para 

cima a estimativa de crescimento do PIB em 

2021, de 4,8% para 5,2%. 

Indústria 

Índice de confiança da Indústria, 

divulgado pelo IBRE-FGV apresenta 

aumento de 0,8 ponto no mês de julho, 

terceiro aumento consecutivo. Com isso, a 

confiança do setor industrial segue no 

campo otimista por 11 meses seguidos, 

desde setembro de 2020 quando ficou em 

107,3 pontos e mostrando que a atividade 

industrial deve seguir em crescimento nos 

próximos meses. 

Produção da indústria nacional 

encerrou o mês de junho aos 52,0 pontos, 

queda de 0,8 pontos em relação ao mês 

anterior (52,8 pontos em maio) conforme 

indicado na Sondagem Industrial. 

Com este nível, o mês de junho apresenta o 

segundo melhor resultado do ano de 2021 

abaixo apenas do resultado do mês anterior. 

A produção nacional de aço 

divulgada pelo Instituto Aço Brasil (IAB) 

apresentou queda de 1,97% em junho em 

relação a maio de 8.986.089 toneladas para 

8.851.528. Apesar da pequena queda, com 

exceção ao mês de maio, o índice segue em 

nível nunca alcançado na série histórica com 

início em fevereiro de 2009. Na variação 

interanual, comparado o mês de junho com o 

mesmo mês de 2020, o aumento foi de 

44,89%, montante de 2.599.503 toneladas a 

mais.  

O Índice de Confiança da 

Construção (ICST) avançou 3,3 pontos em 

julho, para 95,7 pontos, na série com ajuste 

sazonal, segundo a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). É o maior nível do indicador desde 

os 96,3 pontos de março de 2014. Em 

médias móveis trimestrais, o ICST avançou 

3,6 pontos, a segunda alta seguida. 

O País gerou R$ 1,4 trilhão em valor 

da transformação industrial em 2019, 

resultado que reflete um valor da produção 

de R$ 3,3 trilhões (vendas e variação de 

estoque) deduzido de custos de R$ 1,9 

trilhão das operações. Os dados são da 

Pesquisa Industrial Anual (PIA) - Empresa 

2019, divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

A indústria de transformação foi 

responsável por 90,1% da riqueza gerada 

pelo segmento industrial em 2019. O País 

tinha 306,3 mil empresas industriais ativas, 

com pelo menos uma pessoa ocupada, que 

empregavam um contingente de 7,6 milhões 

de pessoas e pagavam R$ 306,3 bilhões em 

remunerações, mostra a pesquisa. 

Dez de 13 setores da indústria já 

retomaram a atividade pré-pandemia. A 

produção de cimento está 22% superior ao 

que registrava em 2019. No setor de papel, o 

crescimento é de 15% e no de plásticos, de 

7,9%. A expectativa é que esses setores 

sigam acelerando, ancorados principalmente 

no avanço da vacinação, que pode elevar o 

consumo. Mas há preocupação de que uma 

nova cepa do vírus obrigue Governos a 

novamente adotar medidas de isolamento. 

O faturamento da indústria de 

máquinas agrícolas acumula crescimento de 

60% no ano até junho, segundo a Câmara 

Setorial de Máquinas e Implementos 

Agrícolas da Associação Brasileira da 

Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(Abimaq). 

https://bit.ly/3zAtQAz
https://bit.ly/3zAtQAz
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O Grupo Soma, dono das marcas 

Animale e Farm, que recentemente comprou 

a gigante das confecções Hering, levantou 

R$ 888 milhões com sua oferta subsequente 

de ações (follow-on), com as ações vendidas 

a R$ 19,20. Foram vendidas 46 milhões de 

ações ordinárias, sem lotes adicionais. O 

Grupo Soma entrou na Bolsa Brasileira (B3) 

há um ano, com uma oferta de ações (IPO, 

na sigla em inglês) de R$ 1,823 bilhão. 

A produção de eteno da Braskem 

entre abril e junho somou 712,8 mil 

toneladas, alta de 9% em relação ao mesmo 

período do ano passado. Já em comparação 

ao primeiro trimestre foi registrada queda de 

7%. As vendas de resina no mercado 

brasileiro cresceram 10% em relação ao 

segundo trimestre de 2020, para 792,5 mil 

toneladas, enquanto as exportações 

recuarem 46%, para 178,5 mil toneladas. 

Os faturamentos das mineradoras 

brasileiras registraram alta de 98% no 

primeiro semestre de 2021 em relação ao 

mesmo período do ano passado, segundo 

dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Mineração (Ibram). A partir do desempenho 

do primeiro semestre, o Ibram estima que 

possa alcançar um faturamento de R$ 300 

bilhões este ano. 

A produção das companhias passou 

de R$ 75,3 bilhões, no primeiro semestre de 

2020, para R$ 149 bilhões nos primeiros seis 

meses deste ano. 

A NotCo, empresa de alimentos 

feitos de plantas, informou que recebeu um 

aporte de US$ 235 milhões liderado pela 

Tiger Global – tornando-se o mais novo 

unicórnio (como são batizadas as startups 

que valem mais de US$ 1 bilhão). Com o 

recurso novo e o status obtido, o objetivo da 

companhia fundada no Chile é lançar em 

mais países seus produtos. 

Comércio  

As vendas do comércio para o Dia 

dos Pais devem alcançar R$ 6,03 bilhões em 

2021, segundo a Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) - um incremento de 13,9% em 

comparação com 2020. 

No ano passado, o volume 

movimentado com a data havia registrado 

recuo anual de 11,3% e, com 5,30 bilhões, 

atingido o menor resultado desde 2007 (R$ 

4,98 bilhões). 

A atividade comercial encerrou 

2019 com uma queda de 0,4% no pessoal 

ocupado, na comparação com 2018, segundo 

a Pesquisa Anual de Comércio 2019, 

divulgada, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Em um ano, 

foram fechados 42,4 mil postos de trabalho. 

Conforme a PAC 2019, naquele ano, 

havia no País 1,4 milhão de empresas no 

setor comercial, com 1,6 milhão de lojas. 

Essas empresas geraram R$ 4,0 trilhões de 

receita operacional líquida e movimentaram 

R$ 246,4 bilhões em salários, retiradas e 

outras remunerações, com resultado de R$ 

660,7 bilhões de valor adicionado bruto, 

segundo o IBGE. 

Além da redução no pessoal 

ocupado, na passagem de 2018 para 2019, 

houve queda tanto no número de empresas 

(5,0%, ou 75,6 mil firmas a menos) quanto 

no de lojas (3,0%, ou 49,8 mil unidades 

fechadas). 

O Índice de Confiança do Comércio 

subiu 5,1 pontos em julho, para 101 pontos, 

nível mais alto desde janeiro de 2019, 

quando atingiu 102,3 pontos. Em médias 

móveis trimestrais, o indicador subiu 5,6 

pontos, registrando a terceira alta 

consecutiva. 

Segundo a CNC (Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo), o varejo é um dos setores mais 

afetados pela pandemia da covid-19. A CNC 

calcula que a perda acumulada desde 

fevereiro de 2020 é de R$ 873,4 bilhões. 

Há diferenças entre os diversos 

segmentos que compõem o setor. 

Supermercados, produtos alimentícios e 

bebidas, por exemplo, tiveram ganhos. Já os 

segmentos de equipamentos, materiais para 

escritório, informática, tecidos, vestuário e 

calçados registraram fortes perdas. 

A previsão da CNC é que as vendas 

do setor, de forma geral, cresçam 4,5% em 

2021. Se a alta for concretizada, será a maior 

taxa em 9 anos. No entanto, a CNC ressalta 

que esse aumento é sobre uma base fraca. 
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As vendas no varejo cresceram 7,5% 

na cidade de São Paulo na primeira quinzena 

de julho, comparadas ao mesmo período de 

junho, segundo dados preliminares da 

Associação Comercial de São Paulo 

(ACSP). Em junho, a alta foi de 5,8%, na 

comparação com os 15 primeiros dias de 

maio. 

As vendas realizadas pela internet 

da maioria do varejo brasileiro já 

representam, em média, um quinto do total 

das transações do setor após quase um ano e 

meio de pandemia. segundo estudo da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre o 

tema, divulgado para o Valor. Na pesquisa, 

o percentual médio de vendas on-line, no 

total das transações de empresas do varejo 

ampliado apresentou, em média, em 21,2% 

em junho de 2021 – sendo que esse 

percentual registrava 9,2% antes da 

pandemia, de acordo com pesquisas 

anteriores da fundação sobre o mesmo tema. 

O Índice de Confiança do 

Empresário do Comércio (Icec) registrou um 

incremento de 11,7% em relação a junho, 

para o patamar de 107,8 pontos, retornando 

assim à zona de satisfação, o que não 

acontecia desde março, segundo dados 

divulgado pela Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC). 

O resultado sucede o avanço de 

12,2% registrado no mês anterior, que 

interrompeu uma sequência de seis meses 

seguidos de quedas. Na comparação com 

julho de 2020, o crescimento no indicador 

de confiança foi de 55,6%. 

O Magazine Luiza fechou acordo 

para a aquisição da plataforma de e-

commerce de tecnologia e games KaBuM! 

A varejista pagará R$ 1 bilhão em dinheiro e 

o restante em ações. Estima-se o valor total 

do negócio em R$ 3,8 bilhões, é considerada 

a maior aquisição da gigante do varejo. 

A rede de atacarejo Assaí fechou a 

venda de cinco lojas para o fundo TRX Real 

Estate FII, da gestora TRX, por R$ 364 

milhões. A Companhia passará a pagar 

aluguel para o novo dono dos imóveis, 

localizados nos Estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Rondônia. 

Agricultura  

Segundo o Ipea, as exportações do 

agronegócio registraram alta de 20,9% no 

primeiro semestre, em relação ao mesmo 

período do ano passado. A soja segue como 

o principal produto de exportação do setor, 

com alta de 25,3% em valor de janeiro a 

junho, apesar da queda de 2,2% em 

quantidade. A China manteve a posição de 

principal destino (39%) das exportações do 

setor. 

O Índice de Preços ao Produtor de 

Grupos de Produtos Agropecuários (IPPA), 

calculado pelo Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada (Cepea) 

da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz (Esalq/USP), registrou queda de 

2,8% de maio para junho.  

Já o indicador da pecuária, em 

contrapartida apresentou alta de 4,5% em 

relação a maio, impulsionado por aumentos 

de todos os itens que o compõem (ovos, 

leite, frango vivo, boi gordo e, em menor 

intensidade, do suíno vivo). Nos mercados 

de café e cana-de-açúcar, também houve 

incremento de 1,4%. 

O Banco do Brasil fechou mais de 3 

mil contratos e desembolsou R$ 700 milhões 

em negócios concretizados de forma 

totalmente digital na safra 2020/21 por meio 

da plataforma Broto. Lançado em julho do 

ano passado, o ecossistema virtual se 

transformou em um hub de negócios para 

suprir a carência das feiras agropecuárias, 

suspensas por conta da pandemia, e teve 

mais de 200 mil acessos em um ano. 

Mercado de Trabalho 

As indústrias perderam 1,4 milhão 

de empregos de 2013 a 2019, o que 

representa 15% dos postos de trabalho do 

setor, segundo dados da Pesquisa Industrial 

Anual (PIA) - Empresa 2019, divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

A pesquisa mostra que o setor tinha 

7,62 milhões de pessoas ocupadas no fim de 

2019, considerando apenas os empregos 

formais. Em 2013, no melhor momento do 

emprego no setor nesta década, o 

contingente de trabalhadores formais 

chegava a 9,029 milhões. 
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Os trabalhadores pouco qualificados 

na América Latina podem sofrer até uma 

década com salários mais baixos e ter sua 

vida profissional permanentemente marcada 

por crises econômicas como a da pandemia 

da covid-19. No caso do Brasil, o impacto 

sobre o emprego e os salários do trabalhador 

médio pode perdurar por nove anos após o 

seu início. É o “efeito cicatriz” da crise, de 

acordo com o relatório do Banco Mundial 

“Emprego em Crise: Trajetória para 

Melhores Empregos na América Latina Pós-

covid-19”. 

A máquina pública federal, que 

inclui ministérios, fundações e agências 

reguladoras, além de órgãos tradicionais 

como INSS, IBGE, Ibama e Incra, entre 

outros, passa por uma fase inédita de 

enxugamento. 

A taxa de reposição dos 

funcionários que se aposentam é a maior da 

série histórica. Na média dos últimos três 

anos, apenas 11,6 mil novos servidores 

foram contratados. 

Participam atualmente dessa 

engrenagem 208 mil servidores públicos 

estatutários. No auge, em 2007, eram 333,1 

mil, com direito a estabilidade e planos de 

progressão automática em suas carreiras, 

segundo dados do Painel Estatístico de 

Pessoal (PEP), do Governo Federal. 

Após a criação de 276.043 vagas em 

maio, o mercado de trabalho formal 

brasileiro acelerou no mês passado e 

registrou um saldo positivo 309.114 

carteiras assinadas em junho, de acordo com 

os dados do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged) divulgados pelo 

Ministério da Economia. 

Dados divulgados pelo IBGE 

indicam que a taxa de desemprego no Brasil 

atingiu 14,6% no trimestre encerrado em 

maio. Cerca de 14,8 milhões estavam em 

busca de uma vaga no período. Quase 40 

milhões de brasileiros não têm emprego. 

Isso inclui desocupação, subocupação e a 

desistência da procura por trabalho. 

Sistema Financeiro 

O saldo das operações de crédito do 

sistema financeiro cresceu 0,9% em junho, 

para R$ 4,214 trilhões, conforme divulgado 

pelo Banco Central (BC). Em 12 meses, 

houve alta de 16,3%. Como proporção do 

Produto Interno Bruto (PIB) estimado pela 

autoridade monetária, o estoque de 

operações ficou em 52,6%, frente a 52,7% 

em maio. Em junho de 2020, o saldo era de 

48,8%. 

A taxa média de juros no crédito 

livre passou de 28,5% ao ano em maio para 

28,3% ao ano em junho, informou o Banco 

Central. Em junho de 2020, essa taxa estava 

em 28,2% ao ano. Com o resultado de 

junho, a taxa média de juros no crédito livre 

acumulou alta de 2,8 pontos porcentuais no 

primeiro semestre de 2021. Para as pessoas 

físicas, a taxa média de juros no crédito livre 

seguiu em 39,9% ao ano de maio para junho, 

enquanto para as pessoas jurídicas foi de 

14,6% para 14,5%. 

O juro médio total cobrado pelos 

bancos no rotativo do cartão de crédito caiu 

2,2 pontos porcentuais de maio para junho, 

informou o Banco Central. A taxa passou de 

329,7% para 327,5% ao ano. 

O saldo do crédito ampliado ao setor 

não financeiro subiu 1,1% em junho ante 

maio, para R$ 12,549 trilhões. O montante 

equivale a 156,6% do Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil, conforme dados divulgados 

pelo Banco Central. O crédito ampliado 

inclui, entre outras, as operações de 

empréstimos feitas no âmbito do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) e as operações 

com títulos públicos e privados. 

A taxa de inadimplência nas 

operações de crédito livre com os bancos 

passou de 3,0% para 2,9% de maio para 

junho, informou o Banco Central. Para as 

pessoas físicas, a taxa de inadimplência foi 

de 4,1% para 4,0% no período. No caso das 

empresas, a taxa passou de 1,7% para 1,6%. 

A inadimplência do crédito direcionado 

(recursos da poupança e do BNDES) 

continuou em 1,4% na passagem de maio 

para junho. Já o dado que considera o 

crédito livre mais o direcionado mostra que 

a taxa de inadimplência se manteve em 2,3% 

em junho. 

Os financiamentos imobiliários para 

a compra e construção de moradias com 

recursos das cadernetas de poupança 

totalizaram R$ 97 bilhões no 1º semestre, 
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alta de 124% em relação ao mesmo período 

de 2020, segundo dados da Abecip 

(Associação Brasileira das Entidades de 

Crédito Imobiliário e Poupança). 

Esse número não considera o crédito 

com origem no FGTS (Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço), 2ª maior fonte de 

financiamento de imóveis, categoria que 

atende o mercado imobiliário de menor 

renda, especialmente no programa Casa 

Verde e Amarela. 

Famílias e empresas estão mais 

endividadas e o crédito tem suportado a 

recomposição da renda e o consumo de itens 

essenciais. O maior uso do crédito, vale 

ressaltar, não é necessariamente negativo 

para economia, ao contrário, principalmente 

em momentos de maior restrição de renda, 

cabe ao crédito o protagonismo na indução 

da demanda das famílias. 

A pressão sobre o comprometimento 

das famílias com dívidas acompanha um 

cenário mais fraco da massa de renda 

ampliada - que sentiu a ausência do auxílio 

emergencial no primeiro trimestre -, 

aumento dos juros, já que spreads bancários 

(diferença entre o custo de captação e 

empréstimo) anteciparam a alta da Selic, 

bem como a expansão do crédito às famílias 

A Tendências projeta que o 

comprometimento de renda médio das 

famílias suba 0,8 ponto percentual neste ano, 

ante a média de 2020, para 22,7%. 

A Caixa Econômica Federal 

distribuirá, em agosto, uma fatia do lucro de 

R$ 8,5 bilhões registrado pelo Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 

2020. O valor exato para os 83 milhões de 

cotistas do FGTS será determinado pelo 

Conselho Curador do Fundo até o final do 

mês. O valor poderá chegar a R$ 5,9 bilhões 

e será menor, em relação ao ano passado. 

Cerca de R$ 17 bilhões foram 

emprestados por meio do Programa 

Nacional de Apoio às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) até 

sexta-feira (23), para cerca de 223 mil 

empresas. As liberações, que tiveram início 

no dia 07 de julho, corresponderam a 68% 

do total previsto para este ano (R$ 25 

bilhões). 

Inflação  

O Índice Geral de Preços - Mercado 

(IGP-M) apresentou alta de 0,78% em julho 

depois de ter ficado em 0,60% em junho, 

segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

O IGP-M acumulado em 12 meses 

desacelerou de 35,75% para 33,83%, a 

segunda redução consecutiva nessa base de 

comparação. Em 2021, o índice acumula alta 

de 15,98%. 

O Índice Nacional de Custo da 

Construção – M (INCC-M) desacelerou a 

1,24% em julho, de 2,30% em junho, 

segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Com este resultado, o índice acumula alta de 

10,75% no ano e de 17,35% em 12 meses. 

A projeção mediana para o IPCA de 

2021 atualizada com base nos últimos 5 dias 

úteis passou de 6,43% para 6,67%, 

conforme o Relatório de Mercado Focus. 

Houve 94 respostas para esta estimativa no 

período. Há um mês, o porcentual calculado 

estava em 6,00%. 

No caso de 2022, a expectativa do 

IPCA dos últimos 5 dias úteis passou de 

3,71% para 3,80%. Há um mês, estava em 

3,71%. 

Considerado a prévia da inflação, o 

IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo 15) ficou em 0,72% em 

julho. Desacelerou em relação a junho, 

quando o índice registrou 0,83%. Ainda 

assim, a taxa foi a maior para o mês desde 

2004. 

Os preços do grupo Alimentação e 

bebidas subiram 0,49% no Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo - 15 

(IPCA-15) de julho, contribuindo com 0,10 

ponto porcentual (p.p.) do avanço agregado 

de 0,72%, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), o preço médio do gás de cozinha 

bateu a marca de R$ 100 na Região Norte do 

País. Um botijão de 13kg de gás liquefeito 

de petróleo (GLP), custa R$ 20 mais para a 

população nortista do que para as demais 

Regiões. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/igpm-indice-geral-de-precos-do-mercado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/igpm-indice-geral-de-precos-do-mercado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
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O Índice de Preços ao Consumidor - 

Semanal (IPC-S) acelerou em quatro das 

sete capitais pesquisadas na terceira 

quadrissemana de julho, na comparação com 

a segunda quadrissemana, informou há 

pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

O IPC-S avançou a 0,90% na 

terceira leitura de julho, após registrar 

0,88% na segunda. A alta acumulada em 12 

meses é de 8,73%, maior do que os 8,71% 

ocorridos no período até a segunda 

quadrissemana. 

Setor Público 

A arrecadação federal de junho 

totalizou R$ 137,169 bilhões, 3,47% menor 

que maio e acima do consenso de mercado 

(R$ 122,4 bilhões). Na série ajustada pela 

inflação, a arrecadação avançou 59,02% na 

comparação com junho de 2020. 

Governo só conseguirá cumprir 

meta de R$ 100 bi em concessões se 

apressar a agenda. Dados levantados pela 

Radar PPP mostram que ao menos 332 

projetos da União e de estados do Sudeste já 

foram mapeados. Destes, 35 estão em 

processo de consulta pública, podendo trazer 

R$ 82 bilhões em investimentos no longo 

prazo. Desde 2019 até agora, o Governo 

negociou 71 ativos e levantou R$ 72,98 

bilhões em investimentos, uma média de R$ 

2,35 bilhões por mês. Para cumprir o 

objetivo até o fim do ano, de mais R$ 27,03 

bilhões, R$ 5,4 bilhões por mês. Segundo o 

Programa de Concessões do MinFra, é 

possível chegar a esse número. 

O presidente Jair Bolsonaro 

reafirmou que vetará o valor de R$ 5,7 

bilhões de fundo eleitoral destinado às 

campanhas em 2022 e sugeriu corrigir a 

verba pública para as eleições com base na 

inflação. De acordo com projeções feitas por 

técnicos do Congresso Nacional, o montante 

seria de R$ 2,197 bilhões, se fosse usado o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), aprovado na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). 

A ministra Rosa Weber, do Supremo 

Tribunal Federal (SFT), deu 10 dias para 

que o Congresso Nacional preste 

informações sobre a aprovação do fundo que 

vai financiar as eleições de 2020. A verba é 

calculada em R$ 5,7 bilhões, o triplo das 

registradas nos pleitos de 2018 e 2020, e 

aprovada em votação há duas semanas pela 

Câmara dos Deputados. 

Resultados melhores do que o 

esperado com a receita de impostos federais 

e regionais fizeram com que a XP 

Investimentos melhorasse a expectativa para 

o resultado primário do setor público 

consolidado (Governo Federal, Estados, 

municípios e estatais, à exceção de Petrobras 

e Eletrobras) em 2021. A corretora reduziu a 

previsão de déficit do setor de 2,4% do 

Produto Interno Bruto (PIB) para 2,2% do 

PIB. 

Governo de SP arrecada R$ 22 

milhões em leilão de aeroportos regionais. 

Dois consórcios apresentaram propostas 

ontem no leilão de concessão de 22 

aeroportos regionais do Estado de São 

Paulo, divididos em dois blocos, em leilão 

realizado na Bovespa (B3), em São Paulo. 

O consórcio Aeroportos paulista, 

liderado pela empresa Socicam, arrematou o 

bloco noroeste, ao oferecer R$ 7,6 milhões, 

um ágio de 11,14%. 

Esse grupo reúne as unidades 

aeroportuária se São José do Rio Preto, 

Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, 

Assis, Dracena, Votuporanga, Penápolis, 

Tupã, Andradina e Presidente Epitácio. A 

outorga mínima era de R$ 6,8 milhões. 

O Plenário da Câmara aprovou o 

projeto que restringe e regulamenta os 

supersalários no poder público. O texto 

ainda voltará ao Senado antes de ir à sanção 

do presidente. 

O relator do texto é o deputado 

Rubens Bueno (Cidadania-PR), que estima 

uma economia de R$ 3 bilhões a R$ 10 

bilhões. 

O presidente Jair Bolsonaro 

sancionou a medida provisória da 

Eletrobrás, maior empresa de energia da 

América Latina. A operação está prevista 

para o primeiro trimestre de 2022. 

As contas do Governo central 

registraram déficit primário em junho. No 

mês passado, a diferença entre as receitas e 

as despesas ficou negativa em R$ 73,553 
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bilhões.  No primeiro semestre, o resultado 

primário foi de déficit de R$ 53,654 bilhões. 

Em junho, as receitas tiveram alta real de 

55,9% em relação a igual mês do ano 

passado. Já as despesas caíram 34,6% na 

mesma comparação, já descontada a 

inflação. Em 12 meses até junho, o Governo 

central apresenta um déficit de 401,0 

bilhões, equivalente a 4,7% do PIB. A meta 

fiscal proposta pela equipe econômica para 

este ano admite um déficit de até R$ 

247,118 bilhões, mas despesas como o 

combate à pandemia não entram na conta. 

A dívida pública registrou a quarta 

queda seguida em junho e encerrou o 

primeiro semestre em 84% do PIB. Os 

números foram divulgados pelo Banco 

Central (BC). 

As contas do setor público 

acumulam um déficit primário de R$ 

305,456 bilhões em 12 meses até junho, o 

equivalente a 3,81% do Produto Interno 

Bruto (PIB), informou o Banco Central. 

O setor público consolidado teve 

despesas de R$ 10,086 bilhões com os juros 

da dívida pública em junho, informou o 

Banco Central. No primeiro semestre, o 

gasto com juros somou US$ 145,426 

bilhões, o que representa 3,53% do PIB. Em 

12 meses até junho, as despesas com juros 

atingiram R$ 284,239 bilhões (3,55% do 

PIB). 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 

registrou superávit comercial de US$ 1,869 

bilhão na quarta semana de julho (dias 19 a 

25). De acordo com dados divulgados pela 

Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do 

Ministério da Economia, o valor foi 

alcançado com o resultado de exportações 

de US$ 5,913 bilhões e importações de US$ 

4,044 bilhões. 

Em julho, até o dia 25, a balança 

comercial acumula saldo superavitário em 

US$ 6,939 bilhões, com exportações em 

US$ 20,473 bilhões e importações de US$ 

13,534 bilhões. No acumulado do ano, o 

saldo comercial é superavitário em US$ 

43,670 bilhões. 

De janeiro a junho, as exportações 

brasileiras para a China tiveram forte alta de 

39,53% comparativamente com o mesmo 

período de 2020 e totalizaram US$ 47,356 

bilhões. Para se ter uma ideia da relevância 

desse número, as exportações brasileiras 

para o segundo colocado desse ranking, os 

Estados Unidos, foram mais de três vezes 

menores, totalizando US$ 13,349 bilhões. Já 

as importações brasileiras de produtos 

chineses totalizaram US$ 21,507 bilhões, 

alta de 25,92% sobre igual período de 2020, 

ainda que com uma ligeira queda no 

percentual relativo à participação nas 

importações totais do Brasil, que passou de 

21,79% no ano passado para 21,67% no 

primeiro semestre deste ano. 

O Banco Central informou, que sua 

estimativa é de entrada de US$ 4,7 bilhões 

de Investimento Direto no País (IDP) em 

julho. Até o dia 22 deste mês, a cifra soma 

US$ 4,086 bilhões. A projeção leva em 

conta os efeitos da pandemia do novo 

coronavírus sobre a economia. 

As contas externas do Brasil tiveram 

superavit de US$ 2,8 bilhões em junho de 

2021. O resultado foi o 2º maior para o mês 

da série histórica, iniciada em 1995. Fica 

atrás somente de 2020, quando marcou US$ 

3,1 bilhões. O superavit caiu 9% em 

comparação com junho de 2020. 

Os brasileiros gastaram em viagens 

internacionais US$ 449 milhões em junho, 

contra US$ 239 milhões no mesmo mês do 

ano passado, informou o Banco Central 

(BC). Já os estrangeiros que estiveram no 

país deixaram US$ 228 milhões, contra US$ 

167 milhões em junho de 2020. Assim, 

houve um déficit na conta de viagens de 

US$ 221milhões em junho de 2021, contra 

US$ 72 milhões um ano antes. 

A retomada das economias locais, a 

desvalorização do real e a possibilidade de 

brechas nas cadeias globais têm ajudado as 

exportações brasileiras a ganhar terreno nos 

países latino-americanos em 2021, 

sobretudo pela venda de bens duráveis e de 

capital, como veículos e máquinas. De 

janeiro a junho de 2021, o volume exportado 

pelo Brasil cresceu 6,6%, ante igual período 

de 2020, enquanto os preços avançaram 

25,2%. Já o crescimento do volume 

exportado pelo país foi de 42,4% para a 

Argentina (com alta de 7,1% nos preços) e 
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de 36% para outros países da América do 

Sul (7,9% nos preços). Ao México, o 

volume avançou 18,5%, e os preços, 17,9%. 

Mas o cenário ainda é de muitos desafios 

para que se possa pensar em uma 

recuperação estrutural desses mercados. 

Segundo o Indicador de Comércio 

Exterior (Icomex), do Ibre/FGV, sempre na 

comparação de junho deste ano com junho 

de 2020, a indústria de transformação 

aumentou em 46,9% o volume importado de 

bens intermediários. A atividade industrial 

também importou 47,2% mais bens de 

capital. Se excluída a influência das 

plataformas de petróleo, ainda houve 

crescimento de 46,7% nas importações de 

máquinas e equipamentos pela indústria, o 

que indica investimentos no setor. Na 

agropecuária, o volume de bens 

intermediários importados cresceu 22,9%. A 

importação de máquinas e equipamentos 

para o setor avançou 61,4%. 

Estima que a proposta de criação do 

Mecanismo de Ajuste de Carbono na 

Fronteira poderá criar barreiras em 

exportações brasileiras para o mercado 

comum europeu no futuro. Os setores 

alvejados inicialmente são ferro e aço, 

alumínio, cimento, eletricidade e 

fertilizantes importados pela UE. É a 

primeira vez que uma proposta nesse 

formato é apresentada no mundo, para 

implementação a partir de 2023. Lembra 

ainda que, “em razão do seu caráter 

discriminatório, o tema já vem sendo 

intensamente debatido e questionado por 

diversos países em diferentes órgãos da 

OMC”. 

A Associação de Comércio Exterior 

do Brasil (AEB) revisou a Balança 

Comercial para 2021, separada por fator 

agregado e com detalhamento de seus 

principais produtos de exportação e 

importação, com os seguintes valores totais: 

 

REVISÃO DA BALANÇA COMERCIAL PARA 2021 
    

EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS 2021 

(US$ 

BILHÕES) 

2020 

(US$ 

BILHÕES) 

Variação 

% 

(2021/2020) 

AGROPECUÁRIA 52,456 45,217 16 

INDÚSTRIA 

EXTRATIVA 

78,046 48,866 59,7 

IND. DE 

TRANSFORMAÇÃO 

138,041 114,837 20,2 

OUTROS 

PRODUTOS 

1,509 0,897 68,2 

TOTAL 270,052 209,817 28,7 

IMPORTAÇÃO 

PRODUTOS 2021 

(US$ 

BILHÕES) 

2020 

(US$ 

BILHÕES) 

Variação 

% 

(2021/2020) 

AGROPECUÁRIA 5,626 4,117 36,6 

INDÚSTRIA 

EXTRATIVA 

10,859 6,483 67,5 

IND. DE 
TRANSFORMAÇÃO 

182,152 147,757 23,3 

OUTROS 

PRODUTOS 

3,414 0,573 495,8 

TOTAL 202,051 158,93 27,1 

    
SALDO 68,001 50,887 33,6 

    
Fonte: Associação de Comércio Exterior do Brasil 
(ABE)  
Rio de Janeiro, 14 de 

julho de 2021    

 

As importações de ações planos 

dispararam de preços este ano. Segundo 

dados do Instituto Nacional dos 

Distribuidores de Aço (Inda), no primeiro 

semestre as importações cresceram 103,8%, 

somando 944,39 mil toneladas. Em junho, 

apresentou alta de 118,1% no comparativo 

com o mesmo período do ano passado, 

somando 226 mil toneladas. 

O Porto de Paranaguá teve um 

aumento de 12% nas cargas transportadas 

em contêineres.  

No primeiro semestre deste ano 

foram transportadas 5,6 milhões de 

toneladas: 2,9 milhões de toneladas de 

cargas exportadas e 2,5 milhões de 

importadas. O frango foi o produto mais 

exportado em contêineres, com 875.872 

toneladas embarcadas, alta de 2% ante o 

primeiro semestre do ano passado. Os 

fertilizantes foram os itens mais importados 

em contêineres, com 225.310 toneladas 

desembarcadas, 15,7% a menos que nos seis 

primeiros meses de 2020. 

De acordo com a última pesquisa do 

Painel de Especialistas da Organização 

Mundial do Turismo (OMT), a confiança da 

indústria está crescendo lentamente no 

período de maio a agosto de 2021. O ritmo 

da implantação da vacinação em alguns 

mercados importantes, bem como as 

políticas para reiniciar o turismo com 

segurança, principalmente o Certificado 
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Verde Digital da União Europeia, 

aumentaram as esperanças de uma 

recuperação em alguns mercados. No 

entanto, a incerteza permanece alta devido à 

pandemia em andamento, ao aumento de 

novas variantes, as restrições de viagens 

ainda em vigor e a distribuição desigual de 

vacinas (OMT). 

 

 

 

 

 


